ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΣ:
ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 3
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με την ανακοίνωση αυτή, σας γνωρίζουμε την διαδικασία και τον τρόπο ψηφοφορίας που θα
ακολουθήσουμε στις εκλογές του Συλλόγου μας, για την ανάδειξη μελών :
•
•
•
•
•

Διοικητικού Συμβουλίου
Ελεγκτικής Επιτροπής
Τοπικών Συμβούλων στα Παραρτήματα
Αντιπροσώπων μας στην Ο.Τ.Ο.Ε.
Εκπροσώπων μας στα Εργατικά Κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Οι εκλογές θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και τον Ν 1264/82.
Οι εκλογές για όλη την Ελλάδα θα διεξαχθούν από την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου έως την
Παρασκευή 02 Νοεμβρίου 2018.

Α. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχει κάθε μέλος του συλλόγου που
πληροί τους όρους που ορίζει το καταστατικό.
1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
•

Κατά την ψηφοφορία , τα μέλη του Συλλόγου θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική
τους ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο (διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης) για την
ταυτοποίηση των στοιχείων τους .

2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
•
•

Ο κάθε ψηφοφόρος συμπεριλαμβάνετε σε συγκεκριμένο εκλογικό κατάλογο ανά εκλογικό
κέντρο ή περιφέρεια, με βάση τον τόπο που υπηρετεί.
Ως εκλογικά κέντρα στην περιφέρεια ορίζονται τα παρακάτω καταστήματα:

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΑΤ/ΜΑΤΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 684

1
ΧΑΝΙΩΝ 746
ΛΕΩΦ.Ε.ΠΟΡΤΑΛΙΟΥΡΕΘΥΜΝΟ 331
2

ΠΑΤΡΑΣ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ 97
ΤΡΙΠΟΛΗΣ 126
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 128
ΠΑΤΡΑΣ 670
ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 681
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 342
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 265
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

155

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 302
ΑΜΦΙΣΣΑΣ 417
3

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΜΙΑΣ 121
Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 728
ΛΑΡΙΣΑΣ 722
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 739
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 226

4

ΚΑΒΑΛΑΣ

5

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

6

ΚΟΖΑΝΗΣ

7

ΡΟΔΟΣ

8

ΧΑΛΚΙΔΑ

9

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΕΡΡΩΝ 131
ΞΑΝΘΗΣ 730
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 708
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 346
ΑΡΤΑΣ 311
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 445
ΚΟΖΑΝΗΣ 239
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 113
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 197
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 343
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 337
ΡΟΔΟΥ 299
ΜΥΚΟΝΟΥ 92
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 458
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ι.
ΔΡΑΓΟΥΜΗ 7)
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Πίνακας I

Για την περιφέρεια Αττικής ως εκλογικά κέντρα ορίζονται ,οι κατά τόπους Κεντρικές Υπηρεσίες

και θα δημιουργηθούν περιφερόμενα κλιμάκια έτσι ώστε το εκλογικό σώμα να ψηφίσει
στο τόπο εργασίας του.
Στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης οι εκλογές θα λάβουν χώρα στο κτίριο της Οδ. Ίωνος Δραγούμη 7.

Σε ειδικές περιπτώσεις εξαιρετικά ολιγοπρόσωπων μονάδων όπου δεν μπορεί να δημιουργηθεί
εκλογικό κέντρο ή σοβαρού κωλύματος ψηφοφόρου, οι συνάδελφοι θα ψηφίσουν με
αλληλογραφία.
Οι συνάδελφοι που υπηρετούν στις εξής πόλεις : Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Καβάλα, Δράμα,
Νιγρίτα Σερρών , Μέτσοβο, Ηγουμενίτσα, Σέρβια Κοζάνης, Έδεσα, Αριδαία, , Ιεράπετρα, Άγιος
Νικόλαος, Λευκάδα, Κόρινθος, Κιάτο, Ξυλόκαστρο, Άργος, Σκάλα Λακωνίας, Σπάρτη, Μεσσήνη,
Αίγιο, Αμαλιάδα, Ζάκυνθος, Θήβα, Αλιβέρι, Νέα Αρτάκη, Λειβαδιά, Καρπενήσι, Ελασσόνα,
Φάρσαλα, Καλλονή, Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Σύρος, Πάρος, Άνδρος, Σαντορίνη, Κως θα ψηφίσουν
με αλληλογραφία και θα τους αποσταλεί το εκλογικό υλικό στην έδρα της εργασίας τους.
Η ψηφοφορία με αλληλογραφία θα διεξαχθεί ως εξής :
Η ΚΕΦΕ αποστέλλει με «πόρτα – πόρτα» στους Συναδέλφους που πρόκειται να ψηφίσουν με
αλληλογραφία το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, φακέλους και φάκελο επιστροφής – αποστολής).
Ο ψηφοφόρος επιλέγει το ψηφοδέλτιο που επιθυμεί, βάζει σταυρό προτίμησης στους υποψηφίους
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής τοποθετεί τα ψηφοδέλτια στους
φακέλους αντίστοιχου χρώματος.
Στη συνέχεια τοποθετεί όλους τους φακέλους στο φάκελο επιστροφής – αποστολής και τον
παραδίδει στον courier με χρέωση του Συλλόγου (κρατάτε μόνο την απόδειξη αποστολής).
Εσείς δε χρειάζεται να αναγράψετε στους φακέλους τίποτα.

3. Χρόνος διεξαγωγής της ψηφοφορίας
•

Σε ολόκληρη την Ελλάδα , η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μεταξύ 26 Οκτωβρίου 2018 έως 2
Νοεμβρίου 2018 και ώρες που θα καθοριστούν από την τοπική εφορευτική επιτροπή και
τον δικαστικό αντιπρόσωπο.

•

Στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης οι εκλογές θα λάβουν χώρα στη διεύθυνση Ίωνος
Δραγούμη 7, ημέρες Δευτέρα 29 Οκτωβρίου, Τρίτη 30 Οκτωβρίου, Τετάρτη 31
Οκτωβρίου, Πέμπτη 1 Νοεμβρίου και Παρασκευή 2 Νοεμβρίου2018 και ώρες 12.00 π.μ –
18.00 μ.μ.
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Στις 26 Οκτωβρίου λόγω της αργίας στη Θεσσαλονίκη η κάλπη θα είναι περιφερόμενη
στα καταστήματα Κατερίνης, Βέροιας, Γιαννιτσών, Κιλκίς και Πολύγυρου.
•

Στην Αττική οι εκλογές θα διεξαχθούν από την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου έως την
Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 τις εργάσιμες ήμερες. Στα μεν καταστήματα με
περιφερόμενη κάλπη στις δε Κεντρικές Υπηρεσίες ως εξής :

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/10/2018

Κτίριο Πεσμαζόγλου ώρα 9.00 – 17.00

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/10/2018

Α) Κτίριο Καλλιρόης ώρα 9.00 – 11.00
Β) Κτίριο Λαοδικείας (Λαοδικείας 16) ώρα 12.00 – 13.00
Γ) Κτίριο Έσλιν ώρα 14.00 – 17.00

ΤΡΙΤΗ 30/10/2018

Α) Κτίριο Ταύρου (25ης Μαρτίου 15 & Τεω) ώρα 9.00 – 14.30
Β) Κτίριο Μοσχάτου (Κύπρου 19-21 & Αρχιμήδους) ώρα 14.30 – 17.00

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10/2018

Κτίριο Ν. Ιώνιας (Παναγούλη & Σινιοσογλου) ώρα 9.00 – 17.00

ΠΕΜΠΤΗ 01/11/2018

Κτίριο Ν. Ιώνιας (Παναγούλη & Σινιοσογλου) ώρα 9.00 – 17.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/11/2018

Γραφεία Συλλόγου (Π. Τσαλδάρη 9- 11) ώρα 9.00 – 18.00

•

Για τα μέλη του Συλλόγου που δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν με κάποιο από τους
παραπάνω τρόπους , θα λειτουργήσει εκλογικό κέντρο στα Γραφεία του Συλλόγου Π.
Τσαλδάρη 9 -11 Αθήνα 1ος όροφος , την Παρασκευή 02 Νοεμβρίου 2018 και ώρες από
09.00πμ έως 18.00μμ (οριστικό τέλος εκλογικής διαδικασίας).

•

Σας γνωρίζουμε ότι το κάθε μέλος του Συλλόγου έχει δικαίωμα ψηφοφορίας στο κατά
τόπους ενταγμένο εκλογικό τμήμα και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις σε οποιοδήποτε εκλογικό
τμήμα της περιφέρειας ή στα γραφεία του Συλλόγου την ημέρα Παρασκευή 02/11/2018
από τις 09.00πμ -18.00 μμ. Σε πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις (π.χ. ασθένεια) κατόπιν
ενημέρωσης της ΚΕΦΕ θα μεριμνηθεί ιδιαίτερος τρόπος ώστε να εκτελέσει το εκλογικό του
δικαίωμα εφόσον το επιθυμεί.
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4. Τρόπος διεξαγωγής ψηφοφορίας
Η ψηφοφορία σε όλα τα ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ θα γίνει κατά τη συνήθη διαδικασία μυστικά και οι
ψηφοφόροι εκφράζουν την προτίμησή τους σε ένα ή περισσότερους υποψηφίους με σταυρό, τον
οποίο θα θέσουν δεξιά ή αριστερά του ονόματος του υποψηφίου, αλλά πάντα από την ίδια πλευρά
για κάθε ψηφοδέλτιο.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι των Τοπικών εφορευτικών Επιτροπών να διασφαλίσουν τη
μυστικότητα και το αδιάβλητο των εκλογών.
Στο ψηφοδέλτιο προτίμησής τους που θα επιλέγουν οι συνάδελφοι επιτρέπεται, σύμφωνα με τα
παρακάτω, να βάλλουν σταυρό προτίμησης ως εξής :

•

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέχρι εννιά (09)υποψηφίους, κατ΄ ανώτατο όριο, για την περιοχή του κέντρου (Αττικής –
Πειραιά ).
Έναν (1) υποψήφιο για τη Βόρειο Ελλάδα
Έναν (1) υποψήφιο για την Νότιο Ελλάδα

•

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέχρι τρεις (3) κατ’ ανώτατο όριο υποψηφίους

•

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ Ο.Τ.Ο.Ε

Επειδή το καταστατικό του Συλλόγου δεν ορίζει τον αριθμό των εκλεγόμενων, αλλά αυτός
εξαρτάται από τον αριθμό των μελών που θα προσέλθουν να ψηφίσουν και κατά
συνέπεια δεν είναι από πριν γνωστός, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή δεν δύναται να
καθορίσει τον ανώτατο αριθμό των σταυρών προτίμησης που μπορεί να θέσει κάθε
ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο της επιλογής του. Επομένως αφήνεται στη διακριτική
ευχέρεια των συναδέλφων, οι οποίοι παρακαλούνται να βάλουν όσο το δυνατόν μικρότερο
αριθμό σταυρών προτίμησης στους υποψηφίους.

•

Για τους τοπικούς Συμβούλους στα Παραρτήματα του Συλλόγου

Μέχρι τρεις (3) κατ’ ανώτατο όριο υποψηφίους σε κάθε παράρτημα, εκτός του
παραρτήματος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο οποίο οι σταυροί προτίμησης είναι μέχρι πέντε (5).
Για την εκλογή συμβούλων των τοπικών παραρτημάτων ψηφίζουν μόνο τα μέλη που
ανήκουν σ’ αυτά.

•

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το ψηφοδέλτιο για το Εργατικό Κέντρο Αθηνών είναι ένα για όλη την Ελλάδα πλην Νομού
Θεσσαλονίκης .Ο αριθμός των εκπροσώπων που θα εκλέξουμε εξαρτάται από τον αριθμό
των εγγεγραμμένων μελών. Επομένως ο αριθμός των σταυρών αφήνεται στη διακριτική
ευχέρεια των συναδέλφων, οι οποίοι παρακαλούνται να βάλουν όσο το δυνατόν
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μικρότερο αριθμό σταυρών προτίμησης στους υποψηφίους και όχι περισσότερους από
15 σταυρούς. (Εκλέγουμε ανά 75 εγγεγραμμένα μέλη ένα (1) εκπρόσωπο).
Ψηφοδέλτια για το Εργατικό Κέντρο που θα παρατηρηθεί να έχουν περισσότερους από τον
παραπάνω αναγραφόμενο αριθμό σταυρών δεν ακυρώνονται, αλλά υπολογίζονται υπέρ
της παράταξης (δεν λαμβάνονται υπόψη οι σταυροί προτίμησης).

•

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το ψηφοδέλτιο για το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης αφορά τους συναδέλφους που
υπηρετούν στο Νομό Θεσσαλονίκης .
Επειδή ο αριθμός των εκπροσώπων που θα εκλέξουμε εξαρτάται από τον αριθμό των
εγγεγραμμένων μελών του συγκεκριμένου νομού, θα πρέπει κάθε ψηφοφόρος να βάλει
ένα (1) σταυρό προτίμησης.

5. Εκλογικό υλικό
•
•

•
•

Οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια για την ανάδειξη κάθε ξεχωριστού οργάνου θα είναι
ομοιόχρωμα και διακριτά μεταξύ τους.
Οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια όλων των παραρτημάτων θα φέρουν από την έκδοσή
τους σχετική έντυπη ένδειξη και θα έχουν διαφορετικό χρώμα από αυτά των
υπολοίπων οργάνων.
Στα ψηφοδέλτια απαγορεύονται οι διαγραφές, προσθήκες και οποιοδήποτε άλλο
σημείο, πλην του σταυρού προτίμησης.
Το έντυπο υλικό (ψηφοδέλτια, φάκελοι, κατάσταση μελών ) θα αποσταλεί στα Εκλογικά
Κέντρα και θα παραληφθεί από τις τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές, με την ευθύνη των
οποίων θα διεξαχθεί η όλη εκλογική διαδικασία.

Ακολουθεί κατάσταση με τους εκλογικούς αντιπροσώπους – εφορευτικές επιτροπές ανά
περιφέρεια και εκλογικό κέντρο – κατάστημα ΤΤ.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Α/Α

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤ/ΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 684
ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ)
ΤΖΑΓΚΑΡΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΑΝΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΝΙΩΝ
746
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ)
ΜΠΟΥΛΝΤΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

6

ΡΕΘΥΜΝΟΥ
331
ΡΟΓΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ)
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2

ΠΑΤΡΑΣ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ 97
ΚΟΥΤΣΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΟΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ 126
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ)
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 128
ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ)
ΤΣΑΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΤΡΑΣ 670
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ(ΥΠΕΥΘΝΗ)
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΑΝΝΑ
ΓΑΒΡΙΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 681
ΜΠΙΛΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ)
ΤΣΙΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 342
ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ)
ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 265
ΜΥΡΙΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ)
ΛΑΠΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΞΥΓΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 155
ΚΟΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ)
ΜΟΥΡΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΣΤΟΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 302
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ)
ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΟΧΤΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ 417
ΚΑΣΤΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ)
ΓΑΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΙΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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ΛΑΡΙΣΑΣ

4

ΚΑΒΑΛΑΣ

5

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΛΑΜΙΑΣ
121
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΝΝΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ)
ΛΑΤΣΟΥΔΑ ΘΩΜΑΗ
ΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 728
ΣΠΑΘΑΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ)
ΤΣΟΧΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ 722
ΧΛΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ)
ΣΤΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΚΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 739
ΤΕΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ)
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΙΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 226
ΠΙΠΕΡΙΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ)
ΜΠΑΜΠΑΝΑ ΖΩΗ
ΡΑΠΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΕΡΡΩΝ 131
ΠΡΑΒΙΤΑ ΧΡΥΣΗ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ)
ΒΡΟΝΤΕΛΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΠΑΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΞΑΝΘΗΣ 730
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ)
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 708
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ)
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 346
ΣΑΞΩΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ)
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΗΤΣΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΡΤΑΣ 311
ΡΩΣΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ)
ΒΑΓΓΕΝΑ ΣΑΒΒΟΥΛΑ
ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 445
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ)
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΙΝΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
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ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ 239
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ)
ΣΒΩΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΣΙΜΕΝΤΖΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 113
ΡΑΜΠΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ)
ΜΠΑΛΑΧΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 197
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ)
ΤΣΙΛΙΓΓΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΤΣΕΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 343
ΚΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ)
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΛΟΥΣΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 337
ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ)
ΔΑΣΚΑΛΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ(ΥΠΕΥΘΥΝΗ)

7

ΡΟΔΟΣ

ΡΟΔΟΥ 299
ΑΣΠΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ)
ΜΑΝΕΤΤΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΥΚΟΝΟΥ 92
ΜΠΑΛΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ)
ΞΑΝΘΗ ΣΤΕΦΑΝΙΣ
ΑΓΑΠΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ
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ΧΑΛΚΙΔΑ

9

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ 458
ΚΙΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 7)
ΤΖΗΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ)
ΚΑΤΣΙΠΗ ΜΟΣΧΟΥΛΑ
ΚΑΙΚΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Πίνακας II

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Β1. Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές - Υπεύθυνοι Εφορευτικών Επιτροπών
Μέρος της ευθύνης για τους υπεύθυνους των εφορευτικών Επιτροπών είναι:
•

Η εύρεση δικαστικού αντιπροσώπου κατά την ημέρα τέλεσης των εκλογών

Θα πρέπει ο/η Υπεύθυνος των Εφορευτικών Επιτροπών να μεριμνήσει δια μέσου του
Δικηγορικού Συλλόγου της πόλης του για την ύπαρξη δικαστικού αντιπροσώπου (έκδοση
9

παραβόλου και πληρωμή αυτού καθώς και καθορισμό ημέρας και ώρας που θα συμμετέχει
ο δικαστικός αντιπρόσωπος ώστε να διεξαχθούν οι εκλογές στο εκλογικό του τμήμα –
κατάστημα).
Η διαδικασία πληρωμής του Δικαστικού Αντιπροσώπου θα οριστικοποιηθεί μετά από
συνεργασία του Υπεύθυνου με το Σύλλογο. (Επισυνάπτουμε σχέδιο αίτησης προς το
Δικηγορικό Σύλλογο στην περίπτωση που απαιτηθεί)

•

Η παραλαβή του εκλογικού υλικού

Από την ΚΕΦΕ θα αποσταλεί το εκλογικό υλικό στο κατάστημα εργασίας της Τοπικής
Εφορευτικής Επιτροπής (Υπόψη Υπευθύνου) που έχει ορισθεί βάση του παραπάνω πίνακα
(Πίνακας II).
Το εκλογικό υλικό περιλαμβάνει ψηφοδέλτια, φακέλους και εκλογικούς καταλόγους που
αφορούν την συγκεκριμένη περιφέρεια και αναλυτικά ανά εκλογικό τμήμα.
•

Αποστολή υλικού εκλογικών αρχαιρεσιών
Ο δικαστικός αντιπρόσωπος σε συνεργασίας με τις εφορευτικές επιτροπές των
τοπικών εκλογικών κέντρων, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ανοίγουν την κάλπη
καταμετρούν τους φακέλους οι οποίοι θα πρέπει να είναι σφραγισμένοι και
υπογεγραμμένοι από τον εκάστοτε Δικαστικό Αντιπρόσωπο της Επιτροπής, χωρίς να τους
ανοίξουν, συντάσσουν σχετικό πρακτικό, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ονόματα των όσων
ψήφισαν και τον αριθμό των φακέλων κατά περίπτωση (Δ.Σ. – Τοπικού Παραρτήματος –
Ο.Τ.Ο.Ε. – Εργατικό Κέντρο ).
Η εν λόγω ανακοίνωση να επιδεικνύεται στο δικαστικό αντιπρόσωπο των τοπικών
εκλογικών κέντρων ώστε να ενημερωθεί για την τήρηση των διαδικασιών
Οι σφραγισμένοι φάκελοι , το πρακτικό και η εκλογική κατάσταση ( μητρώο), κλείνονται
μέσα σε μεγάλο φάκελο ταχυδρομικής αποστολής, ο οποίος αποστέλλεται συστημένος
άμεσα << πόρτα -πόρτα >> και με την ένδειξη «χρέωση παραλήπτη» προς :

ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΟΥ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ POST RESTANT
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΕΛΤΑ ΑΙΟΛΟΥ 100, ΤΚ 10200 ΑΘΗΝΑ

Στο

εξωτερικό

του

φακέλου

αποστολής

αναγράφεται

η

ένδειξη:

<< ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ>>
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Εξαιρείται η κάλπη του Εκλογικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης που αφορά στην εκλογή των
εκπροσώπων του Ε.Κ.Θ. Η κάλπη θα ανοιχτεί από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο και την Τοπική
Εφορευτική Επιτροπή, θα καταμετρηθούν οι ψήφοι και θα συντάξει Πρακτικό Ψηφοφορίας.
Όταν τελειώσει η ψηφοφορία ο Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής στην Αθήνα,
σφραγίζει την κάλπη και συντάσσει σχετικό πρακτικό, φροντίζει δε, με τα υπόλοιπα μέλη της
Επιτροπής, για την ασφαλή φύλαξή της, μέχρι να συγκεντρωθούν όλα τα ψηφοδέλτια των Τοπικών
Εκλογικών Κέντρων.
Τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την λήξη της ψηφοφορίας, την Παρασκευή 02/11/2018, ο
Πρόεδρος και τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής θα παραλάβουν από το κεντρικό
ταχυδρομείο Αθηνών τους φακέλους των τοπικών Εκλογικών κέντρων. Αφού ανοιχθούν οι φάκελοι
αποστολής του κάθε εκλογικού κέντρου χωριστά, θα ελεγχθεί αν συμφωνεί το πρακτικό με τους
φακέλους που περιέχουν και εν συνεχεία θα ενσωματωθούν με τους υπόλοιπους φακέλους που θα
είναι για την εκλογή του ιδίου Οργάνου.
Το άνοιγμα των κάλπεων και η τελική καταμέτρηση των ψήφων θα πραγματοποιηθεί εντός του
χρονικού ορίου και έτσι όπως ορίζεται από το καταστατικό του συλλόγου μας.
Η κεντρική εφορευτική επιτροπή θα προβεί στην καταμέτρηση των φακέλων συνολικά μετά τη
διαλογή, στην καταμέτρηση των ψήφων και στην έκδοση των αποτελεσμάτων. Θα ανακηρύξει τα
μέλη που εκλέγονται για τα όργανα του Συλλόγου, για τους εκπροσώπους της Ο.Τ.Ο.Ε και στα
Εργατικά Κέντρα.
Οι συνάδελφοι των Καταστημάτων, παραλήπτες της ανακοίνωσης αυτής, παρακαλούνται να
φροντίσουν ώστε να λάβουν γνώση όλα τα μέλη του Συλλόγου που υπηρετούν σ’ αυτά.
Τέλος η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες προς όλα τα μέλη του
Συλλόγου για την εμπιστοσύνη τους και υπόσχεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την
ομαλή και άψογη διεξαγωγή των εκλογών.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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